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TOPLANTI TUTANAĞI 

(HERKESE AÇIK OTURUM) 

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi uyarınca ġUBAT 2022 Olağan Meclis Toplantısı 

04.02.2022 tarihinde tek oturum halinde toplanmıĢtır. 04.02.2022 tarihli Meclis Toplantısına 

Meclis Üyesi Hatice ġEN, Ruhi AKKOYUN, Gülhanım KARCI BARĠKAN, Vildan UYSAL, 

Erkan KürĢat ERTÜRK katılmamıĢ, geri kalan tm Belediye Meclis Üyelerinin hazır 

bulundukları görülmüĢtür.  

 

2022 ġUBAT AYI OLAĞAN MECLĠSĠ 

 

BĠROL ARSLAN: Şubat ayı olağan meclis toplantımızda bizleri Kepez Belediyesi sosyal medya 

hesaplarımızdan ve televizyonları başından canlı yayında izleyen kıymetli hemşerilerim, değerli 

bürokratlarımız ve basınımızın güzide temsilcileri sizleri saygı ile sevgi ile selamlıyorum. “Fikirler 

zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez” Mustafa Kemal ATATÜRK. Samsun’da 

cumhuriyetimizin kurucusuna olan bağlılığımızın nişanesi ve şehrimizin simgesi olan Samsun Onur 

Anıtı’na yıkmak amacıyla gerçekleştirilen eylemi ve Edirne Uzunköprü’de Adalet Meydanı’ndaki 

Adalet Heykeline yapılan saldırılar Türk Milletine yapılan saldırılardır. Sorumluların bir an önce 

cezalandırılmasını istiyoruz. Evet, Ocak ayında bir çalışma arkadaşımız olan Ali ŞAHİN’i elim bir 

kaza sonucu kaybettik. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin ve belediyemizin başı sağ olsun. Çok 

erken gelen bu veda tüm sevenlerini, Kepez’i ve belediyemizi yasa boğmuştur. Söz veriyorum ki Ali 

ŞAHİN’den bize emanet kalan tüm ailesini hep birlikte Kepez Belediyesi kanatları altında her zaman 

desteklemek görevimiz olacaktır. Değerli kamuoyu kazanın hemen ardından Valiliğimize bir dilekçe 

ile müracaat ederek kazanın her yönü ile aydınlatılması için müfettiş istedim. Ailenin tüm fertlerini 

eşim ve Grup başkanvekilimiz ile ziyaret ederek Kepez Belediyesi olarak maddi manevi tüm 

gücümüzle yanlarında olduğumuzu bildirdik. Değerli kamuoyu bugüne kadar herhangi bir açıklama 

yapmadım. Zaten konu adli merciler tarafından da yürütülüyor. Ayrıca da Valiliğimizde hemen 

kazanın ardından müfettiş talebinde bulunduk. En doğru zamanın meclis toplantısında önce 

kamuoyunu bilgilendirmek üzere yapacağım toplantı olduğunu biliyordum. Arkadaşlarımla bu şekilde 

değerlendirdik ve süreç ile ilgili sizleri ve kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Evet, Ali ŞAHİN 

kardeşimiz 07.09.2019 tarihinde Belediyemizde çalışmaya başlamış. Yansıya da aynı zamanda tüm 

bilgiler geliyor şu anda. Ali ŞAHİN, belediyemiz şirketi olan Kepez Hizmet Grupları Şirketinde 

07.09.2019 tarihinde SGK giriş işlemleri yapılmış olup Mali Hizmetler Müdürlüğü emrinde garson 

olarak işe başlaması hususunda görevlendirilmiş ve kardeşimiz 07.09.2019 tarihinde garson olarak 
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Mali Hizmetler Müdürlüğünde göreve başlamış. Bu da ayrıca sigorta giriş beyannamesi. Tabi 

belediyemizin tüm personelleri sadece Ali ŞAHİN değil tüm personellerine gerekli eğitimleri 

belediyemiz tarafından verilmiş. Ali ŞAHİN kardeşim de 19.10 tarihinde teknik konular eğitimi, genel 

konular ve sağlık eğitimi olmak üzere üç ana başlıkta eğitime girmiş. Ve bu eğitimlerin konularını 

okuyorum; teknik konularda kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, 

parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla 

çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri. Genel konular, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, 

çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek 

hastalıklarından doğan hukuki sonuçları. Sağlık eğitimi ise meslek hastalıklarının sebepleri, 

hastalıklardan korunma sebepleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikolojik risk 

etmenleri, ilk yardım, tütün ürünlerinin zararları pe pasif etkileri. Evet, bu üç konuda sadece Ali 

ŞAHİN kardeşimiz değil, tüm belediye personellerimiz eğitimlerini almışlardır. Akabinde, eğitimin 

ardından yapılan ölçme ve değerlendirme sınavından bir tanesinden 70 (yetmiş) puan, bir tanesinden 

de 80 (seksen) puan alarak bu belgeyi 19-20.10.2021 tarihinde yapılan bu eğitimlerin ardından bu 

belgeyi almaya hak kazanmışlardır. Belgeye geçelim. Evet, burada da görüldüğü üzere zaten bu 

bilgileri ben sizlerle gruplarla da paylaşmaya hazırım. Ayrıca Ali ŞAHİN başta olmak üzere tüm 

personellerimiz sağlık eğitimlerinden de periyodik eğitimlerinden de, sağlık muayenelerinden de 

geçirilmişlerdir. Ayrıca tüm personellerimizin sağlıkla ilgili muayeneleri de tamdır. Tabi bu arada Ali 

ŞAHİN kardeşimiz belediyemizde işe başlamadan önce hem İÇDAŞ’da hem de AKÇAN-SA 

firmalarında kaynakçı olarak çalışmıştır. Bu süreçte malum covid ile birlikte kafeteryalar kapatıldığı 

için onun çalıştığı bölüm kapatılınca ısrarla bana Başkanım ben işimi yapmak istiyorum, benim 

mesleğim kaynakçılık, beni atölyeye alır mısınız? Bunun yanında diğer arkadaşlarımıza, Umut Bey’e, 

hatta belediye meclis üyesi arkadaşımız Abbas Bey’in mesleği itibari ile Abbas Bey’i de 3-4 kez iş 

yerinde ziyaret ederek Abbas abi ille Başkanla görüş, beni atölyede değerlendirin. Bunun üzerine biz 

de kendisini daha verimli olacağını düşündüğümüz için 27.10.2020 tarihinde bir görevlendirme yazısı 

ile “Sayın Ali ŞAHİN, Belediyemiz işlerinin daha sağlıklı yürütülmesi ve halkımıza daha iyi hizmet 

vermek amacıyla 28.10.2020 tarihinden itibaren Mali Hizmetler Müdürlüğündeki göreviniz 

sonlandırılarak aynı tarih itibariyle Fen İşleri Müdürlüğü emrinde size verilecek olan görevleri yapmak 

üzere görevlendirilmiş bulunmaktasınız.” Evet, biz de arkadaşımızın talepleri, bu arada kafeteryalar da 

kapalı olduğu için biz arkadaşımızı Fen İşleri’ne atölyede görevlendirilmek üzere resmi yazı ile 

görevlendirmişiz. O’na evrak kayıt defterinden aynı tarihte bu belgeyi, kendisine tebliğ edilen belgeyi 

27.10.2020 tarihinde alarak ve kendisi Fen İşleri Müdürlüğündeki görevine başlamıştır. Bizim buraya 

görevlendirmekteki şeyimiz nedir? Elimizdeki belgeler. Ali kardeşimizin bize sunmuş olduğu belgeler. 

Nedir? Bir, ustalık belgesi, iki, meslek lisesi metal işleri bölümü mezunu kaynakçı mesleği olduğu 

için. Yani biz bunu garson olduğu için oraya ya da personel yetmezliğinden oraya değil, gerçekten 

mesleği kaynakçı olduğu için almışız. Arkadaşlar tüm belediyemizin personelleri nasıl eğitimden 

geçtiyse, nasıl sağlık muayeneleri yapıldıysa aynı zamanda tüm belediye personellerimize iş kollarına 

göre iş kıyafetlerini dağıttık. 23.09.2021 tarihinde de Ali kardeşimize kişisel koruyucu ekipmanları 

teslim etmişiz. Yukarıda da, yansıda da var değil mi? Okuyorsunuz. “Aşağıda belirtilen kişisel 

koruyucu ekipmanları ile ilgili sorumluluğu aldığımı, bu ekipmanları test ve kontrol ettiğimi, çalışırken 

tarafıma uyarı yapılmaksızın malzemeleri doğru ve uygun olarak kullanacağımı, kullanılmayacak 

duruma geldiğinde yenisini almak üzere yetkiliye başvuracağımı kabul ve taahhüt ediyorum. Aşağıda 

belirtilen kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ile ilgili gerekli eğitimi aldım, KKD’leri sahada 

kullanmadığım zaman oluşacak tehlikeler hakkında uyarıldım. Sözü edilen malzemeleri 
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kullanmadığım takdirde uygulanabilecek cezai yaptırımları kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.  

23.09.2021” Ne vermişiz arkadaşlar hemen aşağıda görüyorsunuz, iş ayakkabısı, reflektif yelek, baret, 

iş gözlüğü, yağmurluk, iş elbisesi, gaz maskesi, çizme, iş eldiveni ve en altta da yanmaz tulum. Yani 

gerekli olan, tüm personellerimize, sadece Ali kardeşimize değil, Temizlik İşlerindeki arkadaşlarımıza 

temizlik işlerine göre, Park ve Bahçelerdekilere park ve bahçelere göre, Fen İşlerindekilerine de fen 

işlerine göre gerekli iş elbisesi kıyafetlerini dağıtmışız. Ve maalesef bu olay gerçekleştiğinde ben 

Ankara’da İller Bankasında görüşmedeydim. Grup Başkanımız Mehmet Bey ile birlikte. Hemen 

durumu buradaki oluşan kazanın ardından İstanbul’da Kartal Yanık Ünitesine sevk edildiğini 

öğrenince biz de Mehmet Bey ile birlikte Ankara’dan İstanbul’a Kartal’daki hastaneye hareket ettik. 

Biz geldiğimizde babası da oradaydı, bizim ekip arkadaşlarımız da oradaydı. Yoğun bakımdaydı zaten. 

Ertesi sabah maalesef bunları anlatmak üzücü, tekrardan o acıları yaşatmak istemiyorum ama 

kamuoyunun da bunu doğru bilmesi ve doğru yorumlaması gerekiyor. O manada açıklamak 

durumundayım. Ve sabah da kardeşimizi kaybettik. O gün savcılık ve otopsi işlemlerinin akabinde 

gece hastanemizin morguna teslim ettik. Ve ertesi sabah erkenden ben Çanakkale Valiliği’ne müfettiş 

gönderilmesi ile ilgili dilekçemi sabah erkenden verdim. “Çanakkale Valiliği’ne, 18.01.2022 tarihinde 

belediyemize ait atölye binasında saat 15:25 sıralarında iş kazası meydana gelmiş olup, söz konusu 

kaza sonucu en kısa sürede tüm müdahaleler yapılmış olmasına rağmen Ali ŞAHİN isimli çalışanımız 

maalesef hayatını kaybetmiştir. Hepimizi derinden üzen ve beldemizi yasa boğan söz konusu kazanın 

her yönüyle aydınlatılması ve benzer durumlarla tekrar karşılaşılmaması için konuyu araştırmak üzere 

tarafınızca iş müfettişi görevlendirilmesi hususunu arz ve talep ederim.” Sabah erkenden de ben 

Valiliğimize gerekli dilekçeyi yazdım. Tabi hepimizi çok derinden üzdü. Gerçekten çok etkilendim. 

Uzun süre kendime gelemedim ben de. Elim kolum tutmadı. Uzun süre yaptığım işlerden bir şey 

anlamadım. Ama hayat devam ediyor ve işimizin başındayız. Aile ile ilgili tüm görüşmeleri 

gerçekleştirdik. Eşinin, çocuğunun ve ailesinin her daim Kepez Belediyesi olarak yanında olduğumuzu 

bildirdik. Ayrıca da şimdi üç siyasi partinin ortak bir önergesi ile, önerge bölümünde de okuyacağız 

ailesinin geleceği ile ilgili tüm kararların alınmasını birlikte sağlayacağız. Tabi arkadaşlar ortada bir 

ölüm var. Ve biz daha hastanedeyiz. Ve eşi hamile, iki aylık hamile. Biz istiyoruz ki belediyenin 

psikologları hastaneden gelen sağlık ekibi ile bu ölüm bildirimi yapılsın. Ama daha onu bile 

beklemeden alçakça yazı yazıp hiçbir konuyu, hiçbir bilgisi dahi olmayanlar ama hemen saldırıya 

geçtiler tabi. biz ailenin incinmemesi, ailenin yarasını daha da deşmeme adına onların hep beraber 

yasımızı yaşama adına bugüne kadar ben bu konuda görüşmedim. bilgi isteyenlerle birlikte benden 

bilgi talep eden herkese de bu bilgileri paylaştım. Bundan sonra da yine siyasi partilere bu noktada bu 

bilgileri, bu belgeleri paylaşmaya hazırım. Bir şey sakladığımız falan yok. Tabi bazıları da kendilerine 

iş çıkartmaya kalktı, işte hesap sormaya falan kalktı. Onlara hesabı veririz. Yani konu maalesef bizi 

çok derinden yaraladı. Bilgiler bunlardı, belgeler bunlardır. Bu noktada eğer görüş beyan etmek 

isteyen arkadaşımız varsa ben söz verebilirim, meclis başlamadan önce. Evet, mikrofon lütfen. 

SERKAN KALE: Arkadaşımız için hepimiz üzüldük. Birimiz, ikimiz değil. Bunlara kıyafetler alındı, 

bunların başındaki müdürü amiri kimse bunların içindeki ilaçları döküp neden ondan sonra 

kesmediler? O kadar mı hata yaptılar? İçindekinden araba yanmış, patlamış. Yani içinde çok da varmış 

solvent maddesi. O olmasa patlama yapmaz. Ben de kaynak yapıyorum, biliyorum yani. Buna su 

koyarsın, yıkarsın içini. Ağızlarının açılmadan bunun zaten yapılmaması lazım. Bana göre en 

sorumlusu başındaki şefleri. Yani gencecik çocuk, bebeklerine üzülüyorum. Ben çok üzülüyorum yani. 

Limandan alınmış herhalde değil mi? Çok üzülecek şeyler yani. Ben size hak veriyorum. Sizin adınıza 
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da üzülüyorum. Siz bir şey yapamazsınız. Sizlere de hak veriyorum. Ama oradaki şefin durması lazım. 

Benzine çakmak çakmış yani aynı şey. Açmadı ağzını yanar, patlamaz. Ağzını açmadığı için patlamış 

zaten. 

BĠROL ARSLAN: Arkadaşlar bir bu solvent değil madeni yağ. 

SERKAN KALE: Bilmiyorum, sizin kendi paylaşımınız. 

BĠROL ARSLAN: Bak sevgili arkadaşım, siz belediye meclis üyesisiniz. Hepimiz üzüldük yani. 

Hepimiz, bir can var çünkü ortada. Ama bakın keşke bunları gelip de bizden bu bilgileri talep 

etseydiniz.  

SERKAN KALE: Ben paylaşmadım hiçbir yerde. 

BĠROL ARSLAN: Hayır, basın açıklamanız var ya. Orada soruyorsunuz ya, o soruları gelip keşke 

bizden şu belgeleri ben İyi Parti Grubuna verdim, CHP Grubuna da verdim. Keşke siz de gelip siz de 

isteseydiniz, verseydik. Bir, bir kere onlar solvent bidonu değil, yağ bidonu. O esnada da öncesinde 6-

7 tane kesmişler zaten. Hepsinin kapaklarını açmış, diğer arkadaşın önüne koymuş.  

SERKAN KALE: Ağzı açık olsa patlamaz zaten Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Müsaade et. Yani o solvent bidonu olduğu için değil kapağı açılmadığı için, 

varilin kapağı açılmadığı için. O anda kafasındaki sorunlardan o kapağı önüne koymadan, yoksa şey 

yapsa, sen diğer arkadaşı gör. 

SERKAN KALE: Başkanım yapar mı hiç öyle şey. 

BĠROL ARSLAN: Yani sen bir de diğer arkadaşı gör. O çocuk da çok zor durumda. 

SERKAN KALE: Ona da bir şey söylemiyorum. O da bizim çocuğumuz. 

BĠROL ARSLAN: Arkadaşlar burada bir suçlu ya da cadı avına çıkmayalım.  

SERKAN KALE: Yanlış yapılmış orada, özür dilerim onların adına. Bu işi yapan tekniği ile yapsın 

Başkanım benim demek istediğim o. 

BĠROL ARSLAN: Bu işlem siz de biliyorsunuz ki yıllardır bu işlem yapılmakta. Arkadaşlar 

Kepez’de hala daha tüm evler doğalgaz değil. Sobalı evler de var. Ve sobalı evlerden çıkan her gün o 

kül, kor eğer çöp konteynerlerine atılırsa konteyner içindeki çöpler ile birlikte yangın oluyor. Hem 

yangın çıkıyor risk, tehlike hem de ayrıca da konteyner kullanılmaz hale geliyor. O yüzden siz çok iyi 

biliyorsunuz ki… 

SERKAN KALE: Sanayide bile yakmışlar işte. 

BĠROL ARSLAN: Her sene yapılan işlem. Yani bu her yıl yapılan işlem. Maalesef o tüm varili ikiye 

bölüp çöp konteynerlerinin yanına o varili koyuyorlar. Ve maalesef böyle bir kapağının 

açılmamasından kaynaklı bir kaza çok da fazla bunu konuşup da acıları yaraları deşelemeyelim. Konu 

zaten adli mercilerde. Konu zaten müfettişte. O yüzden öyle olsaydı böyle olsaydıyı biz bırakalım bu 

işin uzmanlarına. Onlar bunu değerlendirsinler. Ondan sonra, artık giden geri gelmiyor. 
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Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hiç kimse bunun böyle olmasını istemez. Ne ben, ne aradakiler, ne 

şefi amiri bilmem kim. Yani arkadaşlar artık bahane aramanın hiçbir manası yok. Biz acımızı merak 

etme sevgili kardeşim belediye olarak elbette ki görevimizi yerine getireceğiz. Yani bu yaptıklarımızı 

buradan söylersem çok şık olmaz. Gel ben size bir kahve ikram edeyim, neler yaptığımızı ve neler 

yapmayı planladığımızı grubunuzla birlikte gelin anlatayım. Ama şimdi buradan şunları yaptık şunları 

yaptık dersek aileyi rencide ederiz. Allah kardeşimize gani gani rahmet eylesin. Hepimizin, başta ailesi 

olmak üzere, belediyemizin, kepez halkımızın başı sağ olsun diyelim ve bu konuyu daha da yarayı 

kanatmama adına kapatalım derim. Ne dersiniz? Peki, Allah rahmet eylesin. Evet, ailemizin bir ferdi 

olarak Ali ŞAHİN kardeşimizin hüznü içerisinde Şubat ayı olağan meclis toplantımızı açıyorum. Var 

mı söylemek istediğiniz başka bir şey? Buyurun. O zaman açmıyoruz, Mehmet Bey buyurun. Mehmet 

Bey’in konuşmasından sonra arkadaşlar meclisi açıyoruz. Tutanaklara geçmesi adına. 

MEHMET YAMAN: Sayın Başkanım, değerli meclis, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Önce Ali 

ŞAHİN kardeşimizin ailesine baş sağlığı ve belediyemize baş sağlığı diliyorum. Başkanım, değerli 

meclis, dün gece Samsun’da milli mücadelemizin simgesi Onur Anıtı’na ve Edirne Uzunköprü’de 

Adalet Meydanındaki Adalet Heykeline çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Adalet her karanlığı dağıtır 

yakılıp yıkılarak yok edilemez. Kısaca adalet herkese lazım olur. Dün gece yıkılmak istenen 

Samsun’un İlkadım ilçesinde Atatürk Parkı’nda yer alan ve şehrin simgesi haline gelen anıt Mustafa 

Kemal ATATÜRK’ün Samsun’a çıktığı noktaya dikilen, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı sayılan bu anıt 

yani ulusal bağımsızlığı simgelemektedir. Onur Anıtı’na ve Adalet Heykeli’ne düzenlenen saldırıyı 

kınıyoruz. “Elbet bir gün beni unutturmaya çalışanlar olacaktır. Ama Türk gençliği buna asla izin 

vermeyecektir. Mustafa Kemal ATATÜRK” Sonsuza dek izindeyiz. Millet İttifakı, Mehmet YAMAN 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili, Halil UYANIK Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı, 

Abbas BOZKURT Meclis Üyesi, Burçin SOYSAL Meclis Üyesi, Nejdet UÇAR Meclis Üyesi, İsmail 

ÖZCAN Meclis Üyesi, Sevim ÖZTÜRK AYGÖREN Meclis Üyesi, Ülkü ŞİMŞEK TUTAK Meclis 

Üyesi, hepinize saygılar sunuyorum. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim Mehmet Bey. Başka görüş beyan etmek isteyen var mı? Buyurun 

lütfen. İster mikrofona ister kürsüde. 

SERKAN KALE: Atamıza yapılan bu saygısızlığı şey yapıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Bizim ikinci 

peygamberimiz. Bunları yapanlara da gerekli cezadan daha fazlası verilmesi lazım. Başka söyleyecek 

bir lafım yok.  

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ederim. İyi Parti Grup Başkanım? 

HALĠL UYANIK: Biz de Başkanım İyi Parti olarak Atatürk’e yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.  

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Başka söz isteyen arkadaşım var mı? O halde ben de Şubat 

ayı olağan meclis toplantımızı açıyorum. Değerli meclis üyeleri aramızda olamayan Sayın Gülhanım 

KARCI BARİKAN, Ruhi AKKOYUN, Hatice ŞEN, Vildan UYSAL ve Erkan Kürşat ERTÜRK 

mazeret bildirerek aramızda değiller. Dilekçeleri burada. Ben mazeretlerinin kabulünü oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyeleri 

gündemimize geçmeden önce 2022 yılı Ocak ayı olağan meclis toplantısı tutanakları e-posta yolu ile 

hesaplarınıza gönderildi. Tutanaklarda maddi veya başka bir hata var mı? Eğer yoksa tutanakları 

okundu olarak kabul edelim mi?  



6 
 

MEHMET YAMAN: Kabul edelim Başkanım. 

BĠROL ARSLAN: Evet, CHP Grubu kabul edelim dedi. İyi Parti Grubu? AKP Grubu? Tutanakları 

kabul edelim. Peki o halde oylamaya geçiyorum. Tutanakların kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Evet, gündemimizi okumak üzere katip 

üyemiz Sayın Burçin SOYSAL, buyurun lütfen.  

BURÇĠN SOYSAL:  

GÜNDEM: 

1. Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2021 tarih ve 2021/73 sayılı kararı ile kabul edilen Yazı İşleri 

Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi, 

2. Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olunması ve 2 (iki) asil 2 (iki) yedek üyenin belirlenmesi 

hususunun görüşülmesi, 

3. Zabıta ve İtfaiye personellerinin maktu ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi,  

4. Belediyemiz Meclisi’nin 03.11.2021 tarih ve 2021/106 sayılı kararı ile kabul edilen Park ve 

Bahçeler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi 

5. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Şehit Hidayet Sokak’ta bulunan çocuk parkı alanına isim 

verilmesi hususunun görüşülmesi, 

6. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C14D Ada:145, Parsel: 23 nolu 

taşınmazın  “Pansiyon Alanı” kullanımına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Plan 

Değişikliği hususunun görüşülmesi, 

7. Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C14D4D Ada:145, Parsel: 23 nolu 

taşınmazın  “Pansiyon Alanı” kullanımına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar 

Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi, 

8. Beldemiz sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde 24.11.2021 tarihinde onaylanan İmar 

Planına esas Mikro Gölgeleme Etüt raporuna istinaden talep edilen Zemin Durum Belgesine ait 

ücretin belirlenerek Belediyemiz 2022 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi, 

9. Belediyemiz Meclisi’nin 05.01.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı ile İsim ve Tespit 

Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Dardanos Caddesinin 

isminin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi, 

10. Mülkiyeti Belediyemize ait, Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Caddesi No: 103 adresindeki 

1013 parsel ile 225 ada 1 parsel ve 22 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlar arasında bulunan 3275 

m²lik park alanının 10 (on) yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Başkanına ve 

Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi, 

11. Belediyemiz Meclisi’nin 05.01.2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna sevk edilen, Kepez Belediyesi sınırları içinde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 

kayıtlı olup tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik 

tüketiminin Belediyemiz tarafından karşılanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi 

hususunun görüşülmesi, 

12. Belediyemiz Meclisi’nin 2022 Mart ayında yapacağı toplantı tarihinin belirlenmesi, 

13. Kapanış. 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum Sayın SOYSAL. Evet, bir önergemiz var, ortak önergemiz. 

Buyurun Sevim Hanım. 

SEVĠM ÖZTÜRK AYGÖREN: Meclis Başkanlığı’na. 18 Ocak 2022 tarihinde vefat eden, 

Belediyemiz çalışanı Ali ŞAHİN adına il genelinde bir yardım kampanyası düzenlenmesi hususunda 

gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. 



7 
 

 

 

Mehmet YAMAN   Halil UYANIK   Serkan KALE 

CHP Grup Başkanvekili İyi Parti Grup Başkanvekili  AKP Grup Başkanvekili 

BĠROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum, evet bir önergemiz var. Önergemizin gündeme eklenmesini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Gündem bir, 

Belediyemiz Meclisi’nin 02.09.2021 tarih ve 2021/73 sayılı kararı ile kabul edilen Yazı İşleri 

Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi, 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım biliyorsunuz ki daha 

önceki meclislerimizde, 10 (on) tane müdürlüğümüz var ve bu müdürlüklerin çalışma yönetmeliklerini 

güncelliyoruz ve olmayanların da çalışma yönetmeliğini yapıp belediyemiz web sayfasında 

yayınlıyoruz. Biz Temmuz meclisinde Yazı İşleri Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğini komisyona 

gönderdik. Ağustos meclisimiz yoktu, Eylül meclisinde de komisyondan oy birliği ile geldi ve Eylül 

meclisinde çıkartmıştık. Akabinde bu yönetmeliği bakanlığa tasdike gönderdiğimizde orada bazı 

güncellemeler istenmiş bakanlıktan. Bize güncellemeler halinde geri verildi. Arkadaşlarımız tekrar 

çalıştılar. Bakanlığın istediği şekilde güncellediler. Komisyon üyelerimize de gerekli bilgiyi verdiler. 

Şimdi hep birlikte bu Yazı İşleri Müdürlüğü’nün çalışma yönetmeliğini onaylayacağız. Görüş beyan 

etmek isteyen arkadaşım var mı? Tüm olay bundan ibaret. O halde oylamaya geçiyorum. Yazı İşleri 

Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin bakanlıklardan geldiği şekli ile, 

güncellenmiş hali ile kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, 

teşekkür ediyorum. Gündemin ikinci maddesi. Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olunması ve 2 (iki) 

asil 2 (iki) yedek üyenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. Evet değerli meclis üyesi arkadaşlarım 

birlikler var. Bu birliklere üyeyiz. Kıyı Ege Belediyeler Birliğinden de böyle bir davet aldık. 

Belediyemiz olarak Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne  üye olalım mı? Görüş beyan etmek isteyen 

arkadaşım var mı? AKP Grubu? Uygundur, İyi Parti uygundur, CHP Grubu uygundur. O halde 

öncelikle Kıyı Ege Belediyeler Birliği’ne üye olmayı kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? 

Teşekkür ediyorum, oy birliği ile kabul edilmiştir. Şimdi iki asil iki yedek üyeyi belirleyeceğiz. Bu 

noktada bir öneriniz var mı? Buyurun lütfen. 

MEHMET YAMAN: CHP Grubundan Başkanım Burçin SOYSAL, Abbas BOZKURT asil, yedek 

Nejdet UÇAR, Mehmet YAMAN. 

BİROL ARSLAN: Evet, başka önerisi olan var mı arkadaşlar? O halde oylarınıza sunuyorum. Asil 

üyeler Burçin SOYSAL, Abbas BOZKURT, yedek üyeler Nejdet UÇAR, Mehmet YAMAN. Kabul 

edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Gündemimizin üçüncü maddesi, zabıta ve 

itfaiye personellerin maktu ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, buyurun lütfen.  

TANER KURT: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, her yıl zabıta ve itfaiye 

personellerinin maktu ücretleri yani fazla çalışma ücretleri ilgili bakanlık tarafından belirleniyor. Biz 

de 10.001 ile 50.000 nüfusu arasında olan bir şeyde bakanlığın belirlediği tavan rakam 386,00 TL. 

Yani bu tavanın üzerinde bir rakam belirleyemiyoruz, altında ya da tavandan belirlemek. Bu güne 
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kadar yapılan tüm ödemeler itfaiye ve zabıta personelimize tavandan verilmiş. AKP Grubu tavandan 

verilsin, İyi Parti Grubu tavandan, CHP tavandan. O halde tavan ücret 386,00 TL’yi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Gündemimizin 

dördüncü maddesi, Belediyemiz Meclisi’nin 03.11.2021 tarih ve 2021/106 sayılı kararı ile kabul edilen 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. Buyurun. Mehmet 

Bey bir saniye, tutanaklara geçmesi adına Serkan Bey’in işi var. Serkan Bey’in ayrıldığını tutanaklara 

geçelim. Evet, buyurun Mehmet Bey. 

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi. 

 BİROL ARSLAN: Mehmet Bey teşekkür ediyorum, evet Yazı İşleri Müdürlüğünün programı gibi 

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini Ekim ayı 2021’de 

komisyona havale etmiş, ve Kasım 2021’de kabul etmiştik. Bakanlığa gönderildi. Bakanlıktan 

güncellendi. Geldi, komisyona bilgi verildi. Şimdi kabulünü oylayacağız. Bakanlıktan geldiği şekli ile 

gündemimizin dördüncü maddesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile 

kabul edilmiştir, teşekkür ederim. Gündemimizin beşinci maddesi, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi 

Şehit Hidayet Sokak’ta bulunan çocuk parkı alanına isim verilmesi hususunun görüşülmesi. Buyurun 

lütfen. 

MEHMET YAVAŞ: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet, var mı?  

MEHMET YAMAN: Başkanım kaybettiğimiz Ali ŞAHİN isminin verilmesini talep ediyoruz.  

BİROL ARSLAN: Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım CHP Grubunun talebi. İyi Parti Grubu? 

HALİL UYANIK: Bizce de uygundur Başkanım. 

BİROL ARSLAN: Uygundur? 

HÜSEYİN DALAKLI: Uygundur. 

BİROL ARSLAN: Değerli meclis üyeleri, değerli kamuoyu Ali ŞAHİN kardeşimizin adının 

yaşatılması için beldemiz Cumhuriyet Mahallesi Şehit Hidayet Sokak’ta bulunan Çocuk Parkı’na Ali 

ŞAHİN isminin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, 

teşekkür ederim. Gündemimizin altıncı maddesi, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: H16C14D 

Ada:145, Parsel: 23 nolu taşınmazın  “Turizm” kullanımına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli  Nazım 

İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi. 

TUĞBA SAYDEMİR: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet, bürokratlarımız incelemişler, detayın İmar Komisyonu’na sevk edilmesini 

istiyoruz. Evet, görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde gündemimizin altıncı maddesini 

İmar Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, 

teşekkür ediyorum. Gündemimizin yedinci maddesi, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesi, Pafta: 

H16C14D4D Ada:145, Parsel: 23 nolu taşınmazın  “Pansiyon Alanı” kullanımına alınmasına ilişkin 

1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi. 

TUĞBA SAYDEMİR: Bilgi verdi. 
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BİROL ARSLAN: Evet, teşekkür ediyorum. Gündemimizin yedinci maddesi 1/1000 ölçekli imar plan 

değişikliği hususunun İmar Komisyonu’na sevk edilmesini görüşüyoruz. Var mı görüş beyan etmek 

isteyen arkadaşım? O halde oylamaya geçiyorum. Gündemimizin yedinci maddesinin İmar 

Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür 

ediyorum. Gündem sekiz, Beldemiz sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde 24.11.2021 tarihinde 

onaylanan İmar Planına esas Mikrobölgeleme Etüt raporuna istinaden talep edilen Zemin Durum 

Belgesine ait ücretin belirlenerek Belediyemiz 2022 Yılı Gelir Tarifesine eklenmesi hususunun 

görüşülmesi. 

TUĞBA SAYDEMİR: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Bunu da Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk ediyoruz arkadaşlar. Var mı görüş 

beyan etmek isteyen? Gündemimizin sekizinci maddesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkini 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Gündem 

dokuz, Belediyemiz Meclisi’nin 05.01.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı ile İsim ve Tespit 

Komisyonuna sevk edilen, Beldemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Dardanos Caddesinin isminin 

değiştirilmesi hususunun görüşülmesi. Evet, komisyon raporunu okuyoruz. 

ÜLKÜ ġĠMġEK TUTAK: Kepez Belediyemiz Meclisi’nin 05.01.2022 tarih ve 2022/11 sayılı kararı 

ile isim tespit komisyonuna havale edilen Cumhuriyet mahallesi, Dardanos caddesi isminin ilimizde 

bulunan Dardanos yerleşkesi ile karıştırılarak mağduriyet yarattığı gerekçesi ile değiştirilmesi talebi;  

 

Yerinde yapılan inceleme ile; isim değişikliğinin, cadde üzerinde ikamet eden vatandaşların 

adres karışıklığının önlenmesi amacı ile Prof Dr TÜRKAN SAYLAN olarak değiştirilmesine, 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesine istinaden tüm üyelerin kabul oy birliği ile karar 

verilmiştir. 
 

Belediye Meclisine arz olunur. 03.02.2022 

BĠROL ARSLAN: Komisyon Başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet, biliyorsunuz İsim Tespit 

Komisyonu’na bir önceki mecliste göndermiştik. Komisyondan oy birliği ile geldi. Görüş beyan etmek 

isteyen arkadaşım var mı? O halde oylamaya geçiyoruz. Gündemimizin dokuzuncu maddesi, Dardanos 

Caddesi isminin Prof. Dr. Türkan SAYLAN Caddesi olarak değiştirilmesini, komisyondan geldiği 

şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. 

Gündemimizin onuncu maddesi, Mülkiyeti Belediyemize ait, Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu 

Caddesi No: 103 adresindeki 1013 parsel ile 225 ada 1 parsel ve 226 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlar 

arasında bulunan 3275 m²lik park alanının 10 (on) yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye 

Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. 

ÖZGÜR KOYUNCU: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Evet, teşekkür ediyorum. Görüş beyan etmek isteyen arkadaşım var mı? O halde 

oylamaya geçiyorum. Cumhuriyet Mahallesi Sahil Yolu Caddesi No: 103 adresindeki 1013 parsel ile 

225 ada 1 parsel ve 226 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlar arasında bulunan 3275 m²’lik park alanının 

10 (on) yıl süre ile kiraya verilebilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki 

verilmesini kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum. Gündemimizin on birinci 

maddesi. Belediyemiz Meclisi’nin 05.01.2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe 
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Komisyonuna sevk edilen, Kepez Belediyesi sınırları içinde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olup 

tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketiminin 

Belediyemiz tarafından karşılanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. 

NEJDET UÇAR: Belediyemiz Meclisi’nin 05/01/2022 tarih ve 2022/13 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe 

Komisyonumuza sevk edilen, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 

kayıtlı olup, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik 

tüketiminin Belediyemiz tarafından karşılanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu 

komisyonumuzca değerlendirilmiş olup;  

 

 2022 Mali Yılı Bütçesi 2021 yılı Kasım ayında Belediye Meclisince kabul edilmiş olup, 

Belediye Bütçesinde bahse konu önerge ile ilgili bir ödeneğin yer almaması ve böyle bir harcama 

kaleminin bulunmaması sebebi ile herhangi bir ödemenin yapılamayacağı aksi halde bütçe 

bütünlüğünün bozulacağı kanaati oluşmuştur. Yine verilen önergede Kepez Beldesi sınırları 

içerisindeki Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sayısının belirsiz olması 

ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin tarımsal amaçlı elektrik tüketimlerinin miktarının (kw/saat) 

belli olmaması ve mevcut elektrik aboneliklerindeki tüketimden yalnızca tarımsal amaçlı kullanılacak 

elektriğin tespitinin çok mümkün olmaması ile birlikte özellikle Belediye Bütçesi hazırlanırken 

bütçeye konulan ödeneklerin yapılacak yatırımlara binaen bir program dâhilinde değerlendirilmesi ve 

hizmette önceliğe göre harcama yapılıyor olması ve yapılacak yatırımların tüm Kepez halkının 

faydalanacağı bütünsel yatırımlar olması gerektiğinden; bahse konu önergenin Nejdet UÇAR, Abbas 

BOZKURT ve Ruhi AKKOYUN’ un RET ve Vildan UYSAL’ın ÇEKİMSER oyları ile oy çokluğuyla 

reddedilmesine karar verilmiş olup;  

  

Meclisin takdirine arz edilir.   

 

           Nejdet UÇAR                               Hatice ŞEN                                   Abbas BOZKURT  

       Komisyon Başkanı               Komisyon Üyesi   Komisyon Üyesi 

        (KATILMADI)    

  

 Ruhi AKKOYUN     Vildan UYSAL  

 Komisyon Üyesi    Komisyon Üyesi  
 

BİROL ARSLAN: Teşekkür ederim komisyon başkanımıza. Evet, gündemimizin on birinci maddesi 

ile ilgili görüş beyan etmek isteyen arkadaşımız var mı? O halde oylamaya geçiyorum. Komisyondan 

oy çokluğu ile gelmiş. Gündemimizin, oy çokluğu ile ret edilerek gelmiş. Gündemimizin on birinci 

maddesini kabul edenler? Ret edenler? Oy birliği ile ret olmuştur, teşekkür ederim. Oy birliği ile. 

Gündemimizin on ikinci maddesi, belediyemiz meclisinin 2022 Mart ayında yapacağı toplantı tarihinin 

ve yerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, buyurun lütfen. 

MEHMET BOYRACI: Bilgi verdi. 

BİROL ARSLAN: Öneriniz var mı arkadaşlar? Mehmet Bey? 

MEHMET YAMAN: 2 Mart Çarşamba günü olabilir Başkanım. 
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BİROL ARSLAN: 2 Mart Çarşamba günü dedi Mehmet Bey. İyi Parti Grubu uygundur, AKP Grubu 

uygundur. O zaman 2 Mart Çarşamba günü, saat için bir öneriniz var mı arkadaşlar? 

MEHMET YAMAN: Aynı olsun Başkanım.  

BİROL ARSLAN: 14:00 mü 15:00 mi? 

MEHMET YAMAN: 15:00 

BİROL ARSLAN: Peki, 2 Mart Çarşamba günü saat 15:00, yine Turhan Mildon Tesislerinde 

yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir, teşekkür ederim. 

Önergemizi alayım. Evet, bir önergemiz var.  

ÖNERGE 

MECLĠS BAġKANLIĞI’NA 

 18 Ocak 2022 tarihinde vefat eden, Belediyemiz çalışanı Ali ŞAHİN adına il genelinde bir 

yardım kampanyası düzenlenmesi hususunda gerekli meclis kararının alınmasını arz ve teklif ederim. 

Mehmet YAMAN   Halil UYANIK   Serkan KALE 

CHP Grup Başkanvekili İyi Parti Grup Başkanvekili  AKP Grup Başkanvekili 

 

 Evet, mecliste bulunan üç partinin ortak bir önergesi arkadaşlar. Aileye, adına bir yardım 

kampanyası, il çapında bir yardım kampanyası düzenlenmesi, orada biriken paranın da burada 

belirtilmemiş ama şunu düşünüyoruz; Ali kardeşimizin eşine bir ev alınmasını planlıyoruz arkadaşlar. 

Bunu hep birlikte birleşerek sağlayabiliriz ve akabinde de kardeşimizin eşine bir ev alarak onun daha 

da rahat ettirecek ortamı sağlanmasını hep birlikte sağlayabiliriz. Çok da fazla uzatmayalım konuları. 

Yani canlı yayında bunları konuşmak çok da şık olmayabilir. Üç Grup Başkanvekilleri veya diğer 

belediye meclis üyesi arkadaşlarım da bu komisyonda yer alarak Valiliğe gerekli izinlerin, 

müracaatların yapılmasını düşünüyorum. Önergemizin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler?  

NEJDET UÇAR: Başkanım oylamadan önce bir teklifim vardı. 

BĠROL ARSLAN: Komisyona söylersiniz. Çünkü biliyorum ama peki oylamanın akabinde belirtin. 

Evet, önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir 

önergemiz, teşekkür ederim. Nejdet Bey’in bir bilgi paylaşımı olacak. 

NEJDET UÇAR: Sayın Başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım, elim bir kaza sonucu vefat eden 

kardeşimizin olayından sonra biliyorsunuz 30 Ocak’ta Kepez Belediyesi’nin tertiplemiş olduğu bir 

Deve Güreşleri Festivali vardı. Biz tabi bu olayın hemen arkasından komitemizle değerlendirerek 

kararımızı aldık. Yakışanı yaptık. Bu festivalleri iptal ettik. İleri bir tarihte, Başkanım 19 Mart’ta biz 

bu güreşleri tekrar yapmayı planlıyoruz. Bu güreşlerden elde edilecek bütün gelirleri de bu elim kaza 

sonucunda vefat eden kardeşimizin ailesine yardım yapılmasını teklif ediyoruz. 

BĠROL ARSLAN: Peki, bunu oylamaya zaten gerek yok. Teşekkür ediyorum. Evet, kampanyanın 

akabinde ayrıca da belediyemizce 19 Mart tarihinde bir etkinlik yapmayı, deve güreşi etkinliği ve 
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orada da toplanan yardımın bu kampanyaya ilave edilmesini Nejdet Bey paylaştı. Teşekkür ediyorum. 

Evet, değerli meclis üyesi arkadaşlarım bir meclisimizin daha sonuna geldik. 2021-2022 öğretim 

yılının ikinci dönemi 20 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Ben tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve 

eğitim camiamıza başarılı, sağlıklı bir eğitim, öğretim yılı diliyorum. Mart meclisinde görüşmek üzere, 

herkese sağlık ve mutluluk diliyorum, huzur diliyorum. 04.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİROL ARSLAN   BURÇİN SOYSAL  SEVİM ÖZTÜRK AYGÖREN 

BELEDİYE BAŞKAN  KATİP ÜYE    KATİP ÜYE 

 


